
На  основу  члана  56. Закона  о  локалним  изборима  (,,Службени  гласник  
Регјублике  србије , бр. 129/07, 34/10 - одлука  УС, 54/11, 12120, 16/20 - 
аутентично  тумачење  и  68/20), Скугіштина  Града  Новог  Сада  на  ІІ  седници  од  
21. септембра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ  ГРАДА  

новоГ  САдА  

Скугіштина  Града  Новог  Сада  утврђује  да  БРАНИСЛАВУ  БОГАРОШКОМ , 
одборнику  Скупштине  Града  Новог  Сада, са  Изборне  листе  ВОЈВОЂАНСКИ  
ФРОНТ  - уједињени  за  демократски  Нови  Сад  (Лига  социјалдемократа  
Војводине, Војвођанска  партија, Заједно  за  Војводину) лрестаје  мандат  
одборника  Скупштине  Града  Новог  Сада, пре  истека  времена  на  које  је  
изабран, на  основу  поднете  оставке. 
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Образложење  

Чланом  46. став  1. тачка  1 Закона  о  локалним  изборима  ( Службени  
гласник  Републике  СрбијеІі, бр. 129/07, 34/10 - УС, 54/11, 12/20, 16/20 - 
аутентично  тумачење  и  68/20), прописано  је  да  одборнику  престаје  мандат  
пре  истека  времена  на  којеје  изабран  подношењем  оставке, а  ставом  4. истог  
члана  да  је  скупштина  дужна  да  о  оставци  коју  је  одборник  поднео  између  две  
седнице, одлучи  на  првој  наредној  седници. 

Чланом  47. став  1. наведеног  закона  прописано  је  да  оДборник  лично  
подноси  оставку, оверену  код  органа  надлежног  за  оверу  потписа , 
председнику  скуnштине  јединице  локалне  самоуправе, у  року  од  три  дана  од  
дана  овере. 

Имајући  у  виду  да  је  одборник  Бранислав  Богарошки , у  складу  са  
3аконом, поднео  председнику  Скупштине  Града  Новог  Сада  оставку  на  
функцију  одборника  Скупштине  Града  Новог  Сада, Комисија  за  кадровска , 
административна  и  мандатно-имунитетна  nитања  Скупштине  Града  Новог  
Сада, на  З. седници  од  20. септембра  2020. године, утврдила  је  Предлог  
решења  о  престанку  мандата  одборника  Скупштине  Града  Новог  Сада. 



Сходно  наведеном  Скугіштина  Града  Новог  Сада  је  одлучила  као  у  
диспозитиву  оВог  решења. 

ПОУКА  O fIPABHONI СРЕДСТВУ: 

Против  овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Управном  суду  у  року  од  
48 часова  од  дана  доношења  решења . 
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